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Цумтобел гради фабрику у Нишу 
Извор:Танјуг 

 

Председник Владе Републике Србије Александар Вучић обратио се Нишлијама поводом 
доласка једног од најбољих произвођача иновативних расветних система, аустријске компаније 
„Цумтобел” у Србију. 
„Као председник Владе Србије, данас сам посебно срећан, нарочито због онога што сам обећао 
приликом седмодневног боравка у Нишу, а то је да један од најбољих произвођача 
иновативних расветних система, аустријска компанија „Цумтобел”, дефинитивно долази у 
Србију. Ово је 27. јануара потврдио Надзорни одбор компаније, а светски медији, попут 
„Ројтерса” и „Блумберга”, објавили су ову одлуку на својим сервисима” навео је Вучић у писму. 
На доласку ове компаније радили смо дуго и предано и данас морам да будем радостан јер се 
ова компанија, коју сви зову још и „Мерцедес у свету најновијих технологија расвете”, одлучила 
да своју нову велику фабрику изгради у Нишу и у овај изузетно важан српски центар инвестира 
30 милиона евра, дода је премијер 
„Волео бих да разумете колико је тешко довести једног оваквог играча не само да инвестира и 
отвори производњу, већ да буде мотор развоја, преносилац најсавременијих технологија, 
покретач иновација, озбиљан партнер универзитетима,” рекао је он. 
Он је навео да када је први пут упозноа директора ове компаније Улриха Шумахера пре тачно 
годину дана и четири месеца, овакав исход нисмо ни сањали. Али, време је показало да смо 
корак по корак градили поверење једне од водећих иновативних компанија и убедили их да 
Србија јесте право место за њих, каже премијер. 
„Почело је отварањем „Цумтобел” дизајн и пројектног центра, који је из Пољске пребачен код 
нас, и запошљавањем младих инжењера и дизајнера који су овде у Београду радили на 
пројектима компаније „Цумтобел” широм Европе. И овим младим људима смо захвални јер су 
они својим даром, посвећеношћу и креативношћу слали јасну поруку да Србија јесте право 
место,„ указао је премијер. 
Одмах затим, како то код озбиљних Аустријанаца иначе и функционише, решили су да се увере 
да ће сутра имати добре добављаче и партнере међу нашим фирмама. 
„Заједно смо обишли више од сто компанија и изабрали оне које испуњавају њихове високе 
стандарде. У целом овом процесу донирали су „паметно улично осветљење” у по две улице у 
Нишу и Београду. Све ово јесте био део пута стварања поверења у Србију.” каже премијер. 
„Цумтобел”, како је навео, има фабрике у Немачкој, Аустрији, Француској, Великој Британији, 
на Новом Зеланду, у Аустралији, САД и Кини, а данас наши инжењери, наши радници, наши 
млади иноватори постају чланови ове велике породице, закључио је Вучић – преноси Танјуг. 
Чадеж: Цумтобел шанса за Ниш да поново ствара иновације 

РИЈАД - Долазак аустријског произвођача расветних система, компаније Цумтобел у Србију је 
шанса за Ниш и тај регион да се поново врати стварању иновативне технологије, оценио је 
данас директор Привредне коморе Србије Марко Чадеж. 
Чадеж, који је део политичко-привредне делегације Србије и БиХ у званичној дводневној 
посети Саудијској Арабији, навео је да је то значајно јер се не ради само о обичној инвестицији 
и обичној згради фабрике, већ о високој технологији, размени знања, сарадњи са 
Универзитетом у Нишу, „који јесте некад био центар електронике”. 
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„Ниш има ту традицију и чини ми се да је ово шанса за тај град и регион да се полако враћа на 
оно што је некада умео јако добро да ради, а то је да ствара иновативну технологију и добре 
ствари”, казао је Чадеж за Танјуг. 
Он је рекао и да сама инвестиција и одлука те водеће компаније у свету у иновацијама када су 
системи расвете у питању није дошла преко ноћи, већ да је то грађено корак по корак. 
Чадеж је казао и да се сећа се први пут премијер Србије Александар Вучић упознао са 
директором Цумтобела Улрихом Шумахером пре годину дана и четири месеца. 
„Започели смо тако што смо од компаније добили шансу да заједно позовемо младе инжењере 
и пројектанте да раде за Цумтобелов пројектни дизајн центар који су прошле године 
пребацили из Пољске у Србију и ти млади људи су очигледно послали јасну поруку и сигнал 
аустријском инвеститору да Србија јесте добро место за њих”, рекао је он. 
Чадеж је додао и да је онда Цумтобел хтео да види да ли српски произвођачи имају потенцијал 
да буду њихови добављачи и оценио да се цео тај труд сигурно исплатио. 
Председник Владе Србије Александар Вучић обратио се раније данас Нишлијама поводом 
доласка једног од најбољих произвођача иновативних расветних система, аустријске компаније 
„Цумтобел” у Србију. 
„Као председник Владе Србије, данас сам посебно срећан, нарочито због онога што сам обећао 
приликом седмодневног боравка у Нишу, а то је да један од најбољих произвођача 
иновативних расветних система, аустријска компанија 'Цумтобел', дефинитивно долази у 
Србију. Ово је 27. јануара потврдио Надзорни одбор компаније, а светски медији, попут 
'Ројтерса' и 'Блумберга', објавили су ову одлуку на својим сервисима” навео је Вучић у писму. 
На доласку ове компаније радили смо дуго и предано и данас морам да будем радостан јер се 
ова компанија, коју сви зову још и „Мерцедес у свету најновијих технологија расвете”, одлучила 
да своју нову велику фабрику изгради у Нишу и у овај изузетно важан српски центар инвестира 
30 милиона евра, додао је премијер – преноси Танјуг. 

 
 

 

 
 

Вучић: У Ниш стиже “Цумтобел” произвођач расвете 
Пише: Данас Онлине 
 
Председник Владе Србије Александар Вучић најавио је да ће један од најбољих произвођача 
иновативних расветних система, аустријска компанија "Цумтобел", отворити фабрику у Нишу. 
Он је грађане Ниша о томе обавестио писмом које је објваљено на сајту Владер Србије 
најавивши да ће у ту фабрику аустријска компанија инвестирати 30 милиона евра, преноси Н1. 
"Као председник Владе Србије, данас сам посебно срећан, нарочито због онога што сам обећао 
приликом седмодневног боравка у Нишу, а то је да један од најбољих произвођача 
иновативних расветних система, аустријска компанија 'Цумтобел', дефинитивно долази у 
Србију", навео је Вучић. 
Он је навео да је 27. јануара то потврдио Надзорни одбор компаније, а светски медији, попут 
Ројтерса и Блумберга, објавили су ову одлуку на својим сервисима. 
"На доласку ове компаније радили смо дуго и предано и данас морам да будем радостан јер се 
ова компанија, коју сви зову још и 'Мерцедес у свету најновијих технологија расвете', одлучила 
да своју нову велику фабрику изгради у Нишу и у овај изузетно важан српски центар инвестира 
30 милиона евра", рекао је премијер Србије. 
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Вучић је навео и да је волео да грађани у Ниша разумеју колико је тешко довести једног оваквог 
партнера не само да инвестира и отвори производњу, већ да буде мотор развоја и преносилац 
најсавременијих технологија. 
Према његовим речима, та компанија ће бити покретач иновација и озбиљан партнер 
универзитетима. 
Он је напоменуо и да "Цумтобел" има фабрике у Немачкој, Аустрији, Француској, Великој 
Британији, на Новом Зеланду, у Аустралији, САД и Кини, а да сада инжењери и радници из 
Србије постају чланови те велике породице. 
Запослиће "значајан број" радника 
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић објаснио је да “Цумтобел“ планира да 2018. године 
отвори фабрику на 40.000 квадрата, и да планира да упосли "значајан број" радника, али није 
мога да прецизира колико, пренео је Н1. 
"За реализију планираног пројекта потребно је око 10 хектара земљишта које ће Република и 
Град обезбедити у једној од индустријских зона у Нишу", нагласио је Булатовић на 
конференцији за новинаре у Градској кући. 
Према његовим речима, представници компаније "Цумтобел" су у протеклих годину и нешто 
дана, шест пута посетили Ниш, при чему их је руководство града упознало са компаративним 
предностима и Ниша и Републике. 
"Посебан акценат у преговорима био је на индустријског традицији, плановима за развој 
Научно-технолошког парка и предностима које пре свега генерише Универзитет у Нишу", 
рекао је Булатовић. 
Декан нишког Електронског факултета Драган Јанковић рекао је да се компанија "Цумтобел" 
разликује од других инвеститора јер планира да поред производнг погона отвори и развојни 
центар и упосли велики број висококвалификованих радника. 
"То је разлог више да млади стручњаци не оду из овог града и земље. Они ће моћи да своје 
потенцијале искажу у тој фабрици", казао је Јанковић. 
 

 
 

 
 
У Новом Саду има места за још 4.000 ИТ инжењера 
Аутор:З. Делић 
 
Сектор информационих технологија је грана привреде која се најбрже развија у односу на друге 

привредне гране и где се константо бележе добри резултати пословања.   

Нови Сад у том погледу предњачи у односу на друге градове, па и на српску престоницу, 
узимајући у обзир број запослених и бројност компанија. 
Новосадске компаније из ИТ сектора остваре више од стотину милиона евра годишње од 
извоза софтвера. Само у Новом Саду послује више од две стотине домаћих и страних ИТ 
компанија, у којима ради преко 4.000 инжењера. 
– То је више од половине запослених у ИТ сектору у Србији – каже члан Градског већа за 
привреду Милорад Радојевић. – У овом тренутку Нови Сад би могао запослити још  4.000 
инжењера информационих технологија, али тренутно тих кадрова на новосадском Тржишту 
рада нема. Град Нови Сад је код Министарства просвете покренуо иницијативу за повећање 
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квоте уписа студената на Универзитету у Новом Саду за смерове за које међу младима влада 
интересовање и чијим би завршетком након студија одмах могли да нађу посао. 
По његовим речима, велики подстрек у развоју ИТ сектора биће изградња научно-технолошког 
парка а та инвестиција, очекује се, треба да буде готова већ наредне године. 
– Објекат треба да буде површине 29.000 квадратних метара, од којих 10.000 квадрата треба да 
заузму учионице и лабораторије Факултета техничких наука, а остатак простора биће намењен 
за компаније из ИТ сектора које би, по предвиђањима, запослиле око 30.000 младих 
инжењера. 
По подацима Војвођанског ИТ кластера, у покрајини има око 400 компанија из те области, али 
је Нови Сад најјачи у погледу бројности фирми, упослених и прихода који остваре. Војвођански 
ИКТ кластер окупља 35 компанија из Новог Сада, Војводина и Београда и репрезентативни је 
узорак целог сектора. 
Компаније из тог кластер покривају широк спектар, како вертикалних тржишта, тако и 
хоризонталних технологија и процеса за која налазе решења. 
– ИТ компаније природно гравитирају урбаним центрима, због доступности интернет 
инфраструктуре и кадрова који стижу из универзитетских центара – каже директор 
Војвођанског ИКТ кластера Милан Шолаја. – Око 70 одсто компанија у Србији углавном се 
баве аутсорсинг услугама па је то још увек претежни пословни модел, заснован на потребама 
страних клијената за услужним развојем софтвера. Све је присутнији и пословни модел 
производње готових решења за светска тржишта, који носи већи ризик, али ако је производ 
успешан, доноси и већу зараду. 
Зарада у ИТ сектору, каже Шолаја, премашује примања у већини других области привреде, 
мада је и даље нижа него на Западу. 
– Ипак, треба узети у обзир не само номиналне износе већ и цену живота, стандард и друго. 
Тако имамо и примера да странци долазе у Нови Сад да раде у нашим компанијама као 
програмери јер с платом овде имају исти стандард, а у неким стварима и већи него с већом 
платом у земљи из које долазе – наводи Шолаја. 
Он истиче да држава мора више да улаже у домаћу потрошњу за ИТ. Та улагања сада износе 
свега 60 евра по глави становника. У Хрватској је то 200 евра, а ЕУ просек је 800 евра. 
Можемо међу богате 
– Паметним и стратешким радом сигурно можемо, помоћу ИТ сектора, да уведемо Србију у ред 
богатих земаља. Ми се надамо да ће ово најновије интересовање Владе Србије за ИТ индустрију 
помоћи да заједно радимо на достизању наше визије – дигиталне Србије. Много је посла на том 
путу, од интервенција у образовном сектору до конкретне подршке компанијама и кластерима 
кроз инфраструктурне пројекте – додаје Шолаја. 
 

 
Чадеж: Цумтобел шанса за Ниш да поново ствара иновације 
Извор:Танјуг 
 
Долазак аустријског произвођача расветних система, компаније Цумтобел у Србију је шанса за 

Ниш и тај регион да се поново врати стварању иновативне технологије, оценио је данас 

директор Привредне коморе Србије Марко Чадеж. 

Чадеж, који је део политичко-привредне делегације Србије и БиХ у званичној дводневној 
посети Саудијској Арабији, навео је да је то значајно јер се не ради само о обичној инвестицији 
и обичној згради фабрике, већ о високој технологији, размени знања, сарадњи са 
Универзитетом у Нишу, "који јесте некад био центар електронике". 
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"Ниш има ту традицију и чини ми се да је ово шанса за тај град и регион да се полако враћа на 
оно што је некада умео јако добро да ради, а то је да ствара иновативну технологију и добре 
ствари", казао је Чадеж за Танјуг. 
Он је рекао и да сама инвестиција и одлука те водеће компаније у свету у иновацијама када су 
системи расвете у питању није дошла преко ноћи, већ да је то грађено корак по корак. 
Чадеж је казао и да се сећа се први пут премијер Србије Александар Вучић упознао са 
директором Цумтобела Улрихом Шумахером пре годину дана и четири месеца. 
"Започели смо тако што смо од компаније добили шансу да заједно позовемо младе инжењере 
и пројектанте да раде за Цумтобелов пројектни дизајн центар који су прошле године 
пребацили из Пољске у Србију и ти млади људи су очигледно послали јасну поруку и сигнал 
аустријском инвеститору да Србија јесте добро место за њих", рекао је он. 
Чадеж је додао и да је онда Цумтобел хтео да види да ли српски произвођачи имају потенцијал 
да буду њихови добављачи и оценио да се цео тај труд сигурно исплатио. 
 
 

 

 
 

ИНТЕРВЈУ Немања Ненадић, Транспарентност Србија: Политичари 
ограничавају систем за борбу против корупције  
Аутор:Ранко Пивљанин 

 

Са корупцијом у јавном сектору Србија не стоји славно. Са индексом перцепције корупције 42 
(од могућих 100) и даље се сматра земљом у којој је ниво корупције висок и налази се на 72. 
месту од 176 земаља. 
По овим подацима нема битних промена у рангирању Србије још од 2008. године. 
Ове податке је пре неки дан саопштила Транспарентност Србија, а о том проблему и даљим 
перспективама разговарали смо са Немањом Ненадићем, програмским директором те 
организације, чији је рад усмерен на борбу против корупције и део је мреже националних 
огранака организације Транспаренси интернешенел. 
Нисмо се померили с мртве тачке за све ове године? 
- Мислим да се индекс перцепције корупције не помера значајно толике године због тога што 
ни у стварности нема битних помака, а не само зато што се једном стечени утисци и ставови 
споро мењају. Неке промене постоје, нарочито нормативне, али су ефекти слаби. Одлично је, 
на пример, што имамо правила о јавним набавкама, али се мали број фирми јавља да у њима 
учествује, делом због неповерења у то да се посао може добити без претходног договора. Или 
због тога што је набавка формулисана "по закону", али ван сваке логике, као код набавке услуга 
очитавања струјомера, о којој се причало недавно. 
Јесмо ли ми корумпирана држава, односно друштво? 
- Радије бих рекао да је корупција код нас раширена, али то не значи да смо у потпуности трули 
и да нема наде. 
У чему је нада? 
- Нада је у томе што је корупција један модел понашања, а сваки модел понашања може да се 
подели. Дакле, то није нешто што је урођено људима, то је нешто што може да се мења, а 
постоје и емпиријски докази да су промене могуће. 
Постоји ли срце корупције српског друштва и шта је омогућује? 
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- Не би било баш исправно и поштено уперити прст ка једној мети, много фактора утичу на то 
што је корупција оволико раширена, и она има разне узроке. Неки су чисто економски - већа је 
потреба за услугама јавног сектора него што он може да пружи, па је мотив за корупцију јасан. 
Даље, етика, старање о јавном добру које појединац осећа као унутрашњу дужност, што би био 
најјачи и најјефтинији вид одбране од корупције, не функционише. Никада ствари у том 
погледу нису сјајно стајале. Сада су шансе да грађани државу идентификују као нешто своје 
умањене тиме што су изложени непрестаној самопромоцији носилаца власти уместо полагању 
рачуна за извршење законских обавеза и дата политичка обећања. Пошто је срж спречавања 
корупције успостављање система, главни проблем увек треба тражити код одговорних што тај 
систем није у потпуности успостављен, дакле у врховима политичке власти. А систем за борбу 
против корупције није успостављен зато што он нужно води ограничењу власти. 
Најопаснији вид корупције је онај који се одиграва ради креирања правила  

Кад бисмо степеновали корупцију у Србији, како би та скала изгледала? 
- И у Србији и свуда корупција се може рангирати по односу с постављеним правилима. Прво, 
то су ситуације када функционери и службеници доносе одлуку у оквиру дискреционих 
овлашћења. Тада је корупцију најлакше сакрити јер нема повреде процедуре која би била лако 
уочљива. Следећа у рангу је корупцију која подразумева кршење правила - она се лако уочава, 
чак и када нису познати сви детаљи. Понекад се и кажњава, али веома често се прекршиоци 
извуку само са прекршајним новчаним казнама зато што има доказа о повреди правила, али не 
и о томе ко је дао мито и у којем обиму. Најопаснији вид корупције је она која се одиграва ради 
креирања правила. С обзиром на то да процес израде закона, а поготово правила, ниже правне 
снаге, није довољно осветљен, да лобирање није уређено, а да је утицај званичних и 
неформалних саветника велик, сасвим сам уверен да се многе норме прилагођавају приватним 
интересима. 
Сведоци смо и политичке корупције - није ли она срж свега, али и брана да се корупција 
обузда? 
- Политичка корупција је најприсутнија, а под њом се подразумева више ствари, али оно што се 
најчешће демонстрира јесте ширење утицаја политике у доношењу одлука од јавног интереса 
на неке сфере где тог утицаја не би смело да буде, било по слову закона било по елементарној 
логици. И то су бројне ситуације где се закон директно крши, као кад имамо постављене 
вршиоце дужности по некој политичкој линији у јавним предузећима или установама културе, 
у здравству, просвети уместо да се спроведу конкурси, како је записано и у законима. То изађе 
на видело обично кад се политички партнери посвађају, као што је сад овај случај са 
Велимиром Илићем, који каже: обећано ми је место директора јавног предузећа; то није 
испуњено и он сад износи прљав веш. 
Фали ли политичке сагласности за спречавање и решавање крупне корупције? 
- Чешће се користи израз политичка воља, јер сагласност би подразумевала да то неко други 
треба да ради. Не, то политичари и власт треба да раде. А ту имамо двоструке невоље од 
политичке воље. Прво, што се политичка воља показује тамо где не би требало да је буде и где 
се мешају било премијер, било министри, било неки други из политичких структура у оно што 
би требало да буде домен полиције, тужилаштва, понекад и судова. С друге стране, политичке 
воље нема да се реши оно што јесте из надлежности владе, а поготово скупштине. Скупштина 
добија извештаје независних органа и имају тамо препоруке и онда ништа не ураде да се тим 
поводом неко из извршне власти позове на одговорност. Или, рецимо, да Влада сама доноси 
или предлаже стратегије које после не поштује. 
Како то изгледа на примеру обичног човека? 
- Људи некада не само да пристају на корупцију него је чак и производе, али је питање колико 
се и да ли се на њих може сваљивати кривица. Не много, пошто они то понекад раде јер немају 
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друго реално решење. Грађани имају неке могућности које недовољно користе, јер понекад чак 
и не покушају да ураде ствари редовним путем који функционише. 
Да ли је једини гарант да се корупција смањи - богато друштво? 
- Редослед је обрнут. Морамо прво решавати корупцију да бисмо постали богато и уређено 
друштво. 
Како против политичке корупције  
- Супротстављање политичкој корупцији се води кроз неке антикорупцијске механизме, као 
што су контрола финансирања партија и изборних кампања, контрола имовине и прихода 
јавних функционера и службеника и уређени процесу доношења одлуке (јавне расправе, 
лобирање). У Србији нека правила те врсте постоје, али нису ни довољно добра нити се 
примењују у потпуности. Резултати у примени тих прописа се траже и у процесу ЕУ 
интеграција, али су нама битни све и да никад не уђемо у ту заједницу држава. 

 

Градоначелник Ниша: "Цумтобел" следеће године отвара фабрику на 
40.000 квадрата  
Извор:Бета 

 

Аустријска компанија "Цумтобел" планира да 2018. године у Нишу отвори фабрику на 40.000 
квадрата у чију изградњу ће инвестирати 30 милиона евра, каже градоначелник Ниша Дарко 
Булатовић. 
Он је рекао да ће долазак компаније, која је широм света позната по производњи расвете и 
пратећих компоненти, бити историјски догађај за Ниш. "Цумтобел", како је додао, планира да у 
фабрици у Нишу упосли "значајан број" радника, али није мога да прецизира колико. 
- За реализију планираног пројекта потребно је око 10 хектара земљишта које ће Република и 
Град обезбедити у једној од индустријских зона у Нишу - нагласио је Булатовић. 
Према његовим речима, представници компаније "Цумтобел" су у протеклих годину и нешто 
дана шест пута посетили Ниш, при чему их је руководство града упознало са компаративним 
предностима и Ниша и Републике. 
- Посебан акценат у преговорима био је на индустријског традицији, плановима за развој 
научно-технолошког парка и предностима које пре свега генерише Универзитет у Нишу - рекао 
је Булатовић. 
Декан нишког Електронског факултета Драган Јанковић рекао је да се компанија "Цумтобел" 
разликује од других инвеститора јер планира да поред производнг погона отвори и развојни 
центар и упосли велики број висококвалификованих радника. 
- То је разлог више да млади стручњаци не оду из овог града и земље. Они ће моћи да своје 
потенцијале искажу у тој фабрици - казао је Јанковић. 
Долазак аустријског произвођача расветних система у Ниш најавио је претодно данас премијер 
Србије Александар Вучић који је истакао да се ради о компанији коју сви зову још и "Мерцедес 
у свету најновијих технологија расвете". 
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Без посла 200.000 старијих од педесет  
Аутор:Ј. Ж. Скендерија 
 
Упркос подстицајима које даје држава, послодавци и даље нерадо примају на стални рад људе у 
годинама. Не могу ни у пензију, јер се граница за одлазак стално помера. У 2016. нових 78.375 
људи без посла из ове категорије 
ВИШЕ од 200.000 људи у Србији старијих од 50 година је на евиденцији незапослених 
Националне службе за запошљавање. Без посла је око 90.000 дама, док остатак списка 
попуњавају припадници јачег пола. У односу на исти период 2015. године листа је дужа за 2.973 
имена, односно 3.405 жена, тачније за 1,5 одсто, док је у исто време 2014. број евидентираних са 
крштеницом старијом од пет деценија повећан за 8.362, или за 4,33 процената. 
Статистика НСЗ показује да се само у току прошле године тржишту рада пријавило 78.375 
незапослених из ове категорије. Већину њих чине мушкарци, док је 30.769 жена. Иако већина 
послодаваца воли да на радном месту види млађе снаге, ипак постоје и газде које дају шансу 
искуснијима. 
- Број оних који имају више од 50, а у периоду од јануара до децембра 2016. године су нашли 
посао је 41.295, од чега је 16.179 припадница лепшег пола, што у односу на исти период 
претходне године када је забележено 35.490 запошљавања, представља повећање за 16,36 одсто 
- кажу у НСЗ. - У односу на исти период 2014, када је запослено 30.852 старијих од 50 година, 
то је повећање за 33,85 процената. 
Национална служба за запошљавање у складу са потребама послодаваца за обезбеђивањем 
одговарајућег профила радника ради прелиминарну селекцију кандидата према постављеним 
условима и нуди послодавцу избор оних који у највећој мери испуњавају постављене захтеве за 
заснивање радног односа. Међутим, пре започињања селекције кандидата, улога саветника за 
запошљавање је да договори и прецизира услове које је послодавац дефинисао. 
- Када је реч о условима, у обзир се узимају критеријуми као што су образовни профил, радно 
искуство, посебна знања и вештине - кажу у НСЗ. - Уставом као највишим правним актом 
Србије забрањени су сви облици дискриминације, као и одредбама Закона о раду и Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености. То подразумева да не сме да постоји 
условљавање одређеним бројем година. 
* Из Националне службе за запошљавање 
У поступку оглашавања слободних послова НСЗ наилази на захтеве послодаваца за 
објављивањем огласа за запошљавање кандидата одређених година старости, иако захтевана 
старосна доб кандидата није у уској вези са природом посла. 
- Наша улога је да када проценимо да је природа посла таква да га подједнако добро могу 
радити особе оба пола као и свих старосних групација, информишемо послодавца о томе и 
скренемо му пажњу да и другим кандидатима треба пружити прилику - кажу у овој 
институцији. - Приликом оглашавања слободних радних места ми не објављујемо услове 
везане за године старости и обавештавамо послодавца да оглас може бити објављен, али без 
наведених дискриминишућих услова. 
Да држава брине о теже запошљивим категоријама, у које спадају и старији од 50 година, 
говори и Национални акциони план запошљавања. У 2017. години статус теже запошљивих 
имају млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, особе без 
квалификација и нискоквалификовани, они са инвалидитетом, Роми, радно способни 
корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, односно они који су на 
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евиденцији дуже од годину дана, млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца, 
или без родитељског старања, жртве трговине људима и породичног насиља.  
НА КОЈЕ НАЧИНЕ ПОДСТАЋИ ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Програми и мере активне политике запошљавања, који се ради подстицања запошљавања у 
2017. години реализују, јесу: посредовање у запошљавању, професионална оријентација и 
саветовање о планирању каријере, субвенције за запошљавање, подршка самозапошљавању, 
додатно образовање и обука, подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде, јавни 
радови, запошљавања особа са инвалидитетом... 
 

 
 

 

"Јачи смо и од БГ-а, одмах посао за још 4.000" 

Извор: Дневник 

 

Нови Сад -- Сектор информационих технологија је грана привреде која се најбрже развија у 
односу на друге и где се константо бележе добри резултати пословања.  

 

Нови Сад у том погледу предњачи у односу на друге градове, па и на српску престоницу, 
узимајући у обзир број запослених и бројност компанија. 
Новосадске компаније из ИТ сектора остваре више од стотину милиона евра годишње од 
извоза софтвера. Само у Новом Саду послује више од две стотине домаћих и страних ИТ 
компанија, у којима ради преко 4.000 инжењера.  
"То је више од половине запослених у ИТ сектору у Србији. У овом тренутку Нови Сад би могао 
запослити још 4.000 инжењера информационих технологија, али тренутно тих кадрова на 
новосадском Тржишту рада нема. Град Нови Сад је код Министарства просвете покренуо 
иницијативу за повећање квоте уписа студената на Универзитету у Новом Саду за смерове за 
које међу младима влада интересовање и чијим би завршетком након студија одмах могли да 
нађу посао", каже члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић. .  
По његовим речима, велики подстрек у развоју ИТ сектора биће изградња научно-технолошког 
парка а та инвестиција, очекује се, треба да буде готова већ наредне године.  
"Објекат треба да буде површине 29.000 квадратних метара, од којих 10.000 квадрата треба да 
заузму учионице и лабораторије Факултета техничких наука, а остатак простора биће намењен 
за компаније из ИТ сектора које би, по предвиђањима, запослиле око 30.000 младих 
инжењера".  
По подацима Војвођанског ИТ кластера, у покрајини има око 400 компанија из те области, али 
је Нови Сад најјачи у погледу бројности фирми, упослених и прихода који остваре. Војвођански 

"Паметним и стратешким радом сигурно можемо, помоћу ИТ сектора, да уведемо Србију у ред 
богатих земаља. Ми се надамо да ће ово најновије интересовање Владе Србије за ИТ 
индустрију помоћи да заједно радимо на достизању наше визије – дигиталне Србије. Много је 
посла на том путу, од интервенција у образовном сектору до конкретне подршке компанијама 
и кластерима кроз инфраструктурне пројекте", додаје Шолаја. 
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ИКТ кластер окупља 35 компанија из Новог Сада, Војводина и Београда и репрезентативни је 
узорак целог сектора.  
Компаније из тог кластер покривају широк спектар, како вертикалних тржишта, тако и 
хоризонталних технологија и процеса за која налазе решења.  
"ИТ компаније природно гравитирају урбаним центрима, због доступности интернет 
инфраструктуре и кадрова који стижу из универзитетских центара", каже директор 
Војвођанског ИКТ кластера Милан Шолаја.  
"Око 70 одсто компанија у Србији углавном се баве аутсорсинг услугама па је то још увек 
претежни пословни модел, заснован на потребама страних клијената за услужним развојем 
софтвера. Све је присутнији и пословни модел производње готових решења за светска 
тржишта, који носи већи ризик, али ако је производ успешан, доноси и већу зараду", каже он.  
Зарада у ИТ сектору, каже Шолаја, премашује примања у већини других области привреде, 
мада је и даље нижа него на Западу.  
"Ипак, треба узети у обзир не само номиналне износе већ и цену живота, стандард и друго. 
Тако имамо и примера да странци долазе у Нови Сад да раде у нашим компанијама као 
програмери јер с платом овде имају исти стандард, а у неким стварима и већи него с већом 
платом у земљи из које долазе", наводи Шолаја.  
Он истиче да држава мора више да улаже у домаћу потрошњу за ИТ. Та улагања сада износе 
свега 60 евра по глави становника. У Хрватској је то 200 евра, а ЕУ просек је 800 евра. 
 

 

 

 

 

 


